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KRÁTKY PREHĽAD PRE MÉDIÁ 
 

Ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“  
 
Čo je ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“? 
 
Táto súťaž je prvým ročníkom ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ a je súčasťou 
iniciatívy Európsky mesiac rozmanitosti. Ocenením sa vyjadruje uznanie a odmeňujú sa miestne orgány 
v celej EÚ, ktoré aktívne podporujú začlenenie a rozmanitosť a pomáhajú budovať lepšiu Európu. 
 
Súťaž je šancou pre mestá alebo regióny, aby zdôraznili politiky a iniciatívy, ktoré vytvárajú rozmanitejšie 
a začleňujúcejšie prostredie pre občanov. Tieto iniciatívy už mohli byť vykonané alebo sa práve 
vykonávajú.  
 
Prečo Európska komisia určí Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti? 
 
Rovnosť a nediskriminácia sú základnými hodnotami a základnými právami v EÚ, ktoré sú zakotvené v jej 

zmluvách a v Charte základných práv.  
 
Napriek tomu diskriminácia pretrváva – viac ako jeden z dvoch Európanov (59 %) sa domnieva, že 
diskriminácia na základe etnického pôvodu je rozšírená. Jeden z troch ľudí afrického pôvodu uvádza, že za 
posledných päť rokov zažil rasistické obťažovanie. V celej EÚ pokračuje aj diskriminácia LGBTIQ osôb, 
pričom 43 % LGBTIQ ľudí v roku 2019 uviedlo, že sa cítia diskriminovaní. Pandémia COVID-19 zväčšila aj 
rodové rozdiely a ženy v celej EÚ zarábajú v priemere o 16 % menej než muži.  Ľudia so zdravotným 
postihnutím stále čelia mnohým prekážkam pri prístupe k základným službám, zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu, zamestnaniu a politickému životu. A Rómovia naďalej čelia diskriminácii, rasizmu 
a sociálnemu vylúčeniu.  
 
Vytvorenie ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ je súčasťou pokračujúceho úsilia 
Európskej komisie podporovať rovnosť a bojovať proti diskriminácii. Ocenenie sa zameria na začlenenie 
a bude vyjadrením uznania za úsilie miestnych orgánov budovať začleňujúcejšiu a spravodlivejšiu 
spoločnosť, aby všetci členovia našich spoločenstiev mohli využiť svoj potenciál a aby sa na nikoho 
nezabudlo.  
 
Ďalšie informácie o činnosti EÚ v oblasti rovnosti: 

• Akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 

• Stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025  

• Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025  

• Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030  
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_810
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• Strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov na roky 2020 – 2030  

• Stratégia boja proti antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ (2021 – 2030) 
 
Kto sa môže prihlásiť? 
 
Ocenenie je otvorené pre miestne orgány v 27 krajinách Európskej únie, ktoré aktívne uplatňujú politiku 
začleňovania, pokiaľ ide o pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, identitu LGBTIQ, náboženstvo 
a diskrimináciu na základe etnického/rasového pôvodu.  
 
Žiadateľom musí byť správna jednotka riadená mestským zastupiteľstvom alebo demokraticky zvoleným 
vládnym orgánom. Ocenenie je otvorené pre obce a regióny v rámci Európskej únie. 
 
Sú nejaké špeciálne kategórie ocenenia? 
 
V ročníku 2022 sú dve kategórie: jedna pre miestne orgány s menej ako 50 000 obyvateľmi a jedna pre 
orgány s viac ako 50 000 obyvateľmi. V roku 2022 sa udeľuje aj osobitné ocenenie za začlenenie Rómov. 
 
Aké typy iniciatív v oblasti rozmanitosti získajú uznanie prostredníctvom ocenenia? 
 
V súťaži sa odmenia iniciatívy v oblasti rozmanitosti a začlenenia, ktoré riešia všetky dôvody diskriminácie 
(pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo 
sexuálnu orientáciu) a prierezovú diskrimináciu. 
 
Ako sa vyberú víťazi? 
 
Prihlášky na získanie ocenenia budú podrobené kontrole oprávnenosti a predbežnému posúdeniu 
nezávislými expertmi. O konečný výber v dvoch všeobecných kategóriách a o udelenie ocenenia so 
zameraním na Rómov sa postará európska porota. 
 
Kto bude hodnotiť prihlášky do súťaže? 
 
Európska komisia vymenuje nezávislých expertov do fázy predbežného posúdenia a členov európskej 
poroty do fázy konečného výberu. Európska porota bude zložená najmenej z piatich členov zastupujúcich 
európske mimovládne organizácie. Európska porota udeľujúca ocenenie so zameraním na Rómov bude 
zložená najmenej z piatich osôb zastupujúcich európske mimovládne organizácie a iné príslušné 
vnútroštátne a európske zainteresované strany. 
 
Kedy a kde sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien? 
 
Slávnostné vyhlásenie víťazov ocenení sa uskutoční 28. apríla 2022 v Bruseli. Na podujatí na vysokej úrovni 
sa zúčastní komisárka pre rovnosť Helena Dalli a stretnú sa na ňom tvorcovia politík, predstavitelia miest 
a zástupcovia organizácií zameraných na rozmanitosť. 
 
Ako sa môžem zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní ocenení (online alebo osobne)? 
 
Obráťte sa na náš tím pre médiá, ktorý vám poradí (media@eudiversity2022.eu).  
 
Je možné zorganizovať rozhovory s víťazmi ocenenia alebo so zástupcami Európskej komisie? 
 
Áno, rozhovory budú možné. Napíšte nášmu tímu pre médiá, ktorý s vami bude spolupracovať na 
sprostredkovaní vyjadrení či rozhovorov (media@eudiversity2022.eu).  
 
Kde nájdem ďalšie informácie? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_sk
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_sk#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Navštívte webové sídlo ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“: 
https://www.eudiversity2022.eu/sk/.  
 
Pred podujatím sa do súboru nástrojov pre médiá pridajú ďalšie informácie. Ak chcete dostávať budúce 
tlačové správy a súvisiace informácie, obráťte sa náš tím pre médiá: media@eudiversity2022.eu  
 
Môžete raz mesačne dostávať aktualizované informácie, ak sa prihlásite na odber nášho spravodajcu 
o oceneniach Diversity Capitals.  

https://www.eudiversity2022.eu/sk/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/sk/ocenenie/dostavajte-aktualne-informacie/

